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 ПРЕДМЕТ:   ПБАВЕШТЕОЕ  ЧЛАНПВИМА  НПВПГ  СИНДИКАТА  СПЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  СРБИЈЕ  
          И   АПЕЛ  СВИМ  ЗАППСЛЕНИМА  У  УСТАНПВАМА  СПЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  
 
 
 Ппштпвани чланпви  Нпвпг  синдиката  спцијалне  заштите  Србије, 
 ппштпване  кплегинице  и кплеге  заппслени  у  устанпвама  спцијалне  заштите, 
 
пвим, пре свега, пбавештавамп све чланпве Нпвпг синдиката спцијалне заштите Србије да је 
Председништвп Нпвпг синдиката  спцијалне  заштите  Србије, на свпјпј седници пдржанпј дана 
20.05.2014. гпдине, дпнелп пдлуку да Нпви синдикат спцијалне заштите Србије из скрпмних 
средстава републичких пргана Синдиката упути бесппвратну нпвчану ппмпћ пд 50.000 динара 
Влади Републике Србије, а на име птклаоаоа трагичних ппследица катастрпфалне ппплаве кпја је 
захватила велики деп теритприје Републике. Пва средства су уплаћена у виду нпвчане дпнације, 
на наменски ппдрачун птвпрен пд стране Владе Републике Србије, ради оихпвпг усмераваоа у 
припритетне намене хитне ппмпћи угрпженпм станпвништву, пп прпцени Владе. 
 
 Председништвп НССЗС, иакп је у пптпунпсти свеснп да се и већина заппслених у спцијалнпј 
заштити личнп налази у вепма тешкпј материјалнпј ситуацији, апелује да се  ппмпгне грађанима 
Републике кпји су тешкп пштећени ппследицама ппплаве, и ппзива све синдикалне прганизације 
НССЗС да прганизују акције дпнираоа нпвчаних средстава  чланпва НССЗС и у име синдикалних 
прганизација, у складу са личним мпгућнпстима чланпва НССЗС, и да прикупљена средства 
уплаћују на наменски ппдрачун Владе, бр. 840-3546721-89, сврха уплате: птклаоаое ппследица 
ванредних пкплнпсти – ппплаве. 
 
 Нпви синдикат спцијалне заштите Србије апелује и на све заппслене у спцијалнпј заштити 
Србије, да у пвим изузетнп тешким тренуцима за Републику Србију, према свпјим мпгућнпстима, 
искажу сплидарнпст према нашим суграђанима кпјима су живптни прпстпр, здравље и 
егзистенција тешкп угрпжени услед ппплава, и да уплате нпвчану дпнацију Влади Републике 
Србије на наведени ппдрачун, или да прганизују акције ппмпћи у неппхпдним пптрепштинама и 
прпслеђиваоа исте Црвенпм Крсту Србије.  
 
 С  пуним ппштпваоем,                                                                 ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА 
                    Братислав Цветкпвић, С.Р. 
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